
 

Col.legi “DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT” 
Fundació Educativa Dominiques de l‘Ensenyament 

C/ Mallorca 349    08013 BARCELONA 
 932 073 165 

 
Benvolguts pares i mares de 1r d’ESO, 

Tal i com ja us vàrem informar a la reunió del mes de setembre, us comuniquem el 
protocol que haureu de seguir per a l’adquisició dels ordinadors per als vostres fills i 
filles. 

Proposta per l’adquisició del nou equip TOSHIBA SATELLITE PRO NB10-A-12Q 

Característiques: 

Procesador Intel Celeron N2840 (Dual 
Core @ 2.16GHz Turbo 2.58GHz 64 
bits) 
4GB de memoria RAM (DDR3L 
1600MHz | ampliable a 8GB) 
Pantalla HD de 11,6” LED 
WiFi 802.11agn, Lector de tarjetas SD 

Salida para pantalla externa 
VGA+HDMI 
Conectores USB 3.0 (x1) y USB 2.0 
(x2) 
Duración de la batería +6 horas 

3 anys de garantia oficial 

Microsoft Office  (2 anys) 
Garantia d’accidents a l’escola amb franquícia de 60€ 
 

Proposta de compra: Indico quina opció escullo () 
 

o Al comptat 354€. (Ingrés bancari) 
o A terminis: 6 pagaments de 59€ mensuals de gener a juny. (Ingrés bancari) 
o Ja disposo d’equip* per treballar a l’aula. Indico quin …………………................ 

*L’equip ha de ser netbook amb Windows  i Office  

Lliurament de màquines 11 de gener de 2016 

L’abonament l’heu de fer al següent número de compte: 
BANC POPULAR 
Titular: FUNDACIÓ EDUCATIVA DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT 
IBAN.: ES37 0075 0002 2306 0501 3324 
Recordeu de posar el nom del nen/a a l’hora de fer l’ingrés. 
Amb el full de pagament bancari farem la recollida de l’equip a l’escola. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A retornar al tutor/tutora de curs 

Nom:  ...........................................................................................  Curs:  ................  

Proposta de compra: Indico quina opció escullo () 
 

o Al comptat 354€.  
o A terminis: 6 pagaments de 59€ mensuals de gener a juny. (Cal fer l’ingrés al 

compte de l’escola i lliurar-lo mensualment al tutor durant la primera setmana 
del mes en curs) 

Ja disposo d’equip* per treballar a l’aula. Indico quin …………………................ 

*L’equip ha de ser netbook amb Windows  i Office  


